
 

 

SIA „Rīgas nami” ir Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenie darbības 

virzieni ir īpašumu attīstīšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī kultūras pasākumu 

nodrošināšana Melngalvju namā, Rīgas Kongresu namā un kinoteātrī “Splendid Palace”.  

 

SIA “Rīgas nami” aicina savai komandai pievienoties: 

 

KINOTEĀTRA “SPLENDID PALACE” 

Tehniskās nodaļas vadītāju 
 

Prasības kandidātiem: 

 Vidējā profesionālā vai pirmā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība; 

 Iepriekšēja darba pieredze kino demonstrēšanas jomā vai pasākumu  

tehniskās nodrošināšanas jomā;   

 Iepriekšēja pieredze struktūrvienības vadības vai komandas vadības jomā; 

 Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes; 

 Augsta atbildības sajūta, spēja pastāvīgi plānot un organizēt darba procesu;  

 Iniciatīva, orientācija uz mērķu sasniegšanu un rezultātu; 

 Teicamas latviešu, vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas;  

 Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī. 

 

Galvenie darba pienākumi: 

 Plānot un organizēt Tehniskās nodaļas un tās darbinieku darbu; 

 Pārraudzīt un nodrošināt kino demonstrēšanas un pasākumu īstenošanas tehniskos procesus; 

 Pārraudzīt Kinoteātra aprīkojuma tehnisko stāvokli, tai skaitā plānot un nodrošināt regulārās 

apkopes u.tml.; 

 Izvērtēt nepieciešamību veikt jaunu iekārtu vai detaļu iegādi un veikt iepirkumus; 

 Nodrošināt sadarbību ar klientiem un citiem sadarbības partneriem; 

 

Sabiedrība piedāvā: 

 Atbildīgu un interesantu darbu atpazīstamā uzņēmumā; 

 Ikmēneša darba alga 1696 – 1885 EUR (bruto);  

 Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu; 

 Darba vieta Rīgas centrā. 

 

Lai pieteiktos, sūtiet savu CV ar detalizētu iepriekšējo darba pienākumu aprakstu un  motivācijas 

vēstuli ar norādi “Tehniskās nodaļas vadītājs” uz SIA “Rīgas nami” e-pastu: RNpersonals@riga.lv 

līdz š.g. 25.septembrim. 

 
 

SIA „Rīgas nami” informē, ka tā veiks Jūsu iesniegto personas datu apstrādi, lai nodrošinātu šī amata konkursa norisi un Jūsu 

piedalīšanos tajā. Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Piesakoties 

konkursam, Jūs piekrītat savu datu nodošanai apstrādei SIA „Rīgas nami”. Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi varat 

iegūt šeit: http://www.rigasnami.lv/uploads/files/rn_datu_aizsardzība.pdf  

 

NB! Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks 

uzaicināti uz nākamo kārtu!  
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